
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

يعين إٔ ٖرا اجلصء ذلروف  ايباٖت ايًوٕ

 2020طٓة يحطب احلرف ايوازد 



 

  (علني) يف البالغة للشهادة الثانوية األزهرية الورقات التسع

 ثبٔهَس اذلم مبا ٌض حَ املسح، وتني ظورثَ.( 7
 فَِ ٕاال ٔأهَ ٔأمحق()ال ذري  مثي

 ظورثَ: اس خثىن من ظفة مسح مٌفِة ظفة ذم 
 )ُو فاسق ٕاال ٔأهَ خاُي( ومثي

 ظورثَ: ازخت ظفة ذم واس خثىن مهنا ظفة ذم 
 

 حٌاس وتني هوؿَ.( 8
صوي كعة  –)ؿََسل يف وؿََسل ؾن  مثي  –ٍصوي اًزرع ٍو

ًلط حاكًة  –ٔأرضِم يف ٔأرضِم  –دارمه يف دارمه 
لط اًلامش  سال مرص ُي سال  –اًساؿة وساؿة  –ًو
 اًلَة ؾهنا(

  هوؿَ: اتم 
 اًَِوى واًِوان( –وخَ ووحَِ  ––: )حال وحمال ومثي

  معصف( –مىذيف  –هوؿَ: انكط )مصدوف 
 س حبٔ وهحبٔ(  –ُني ًوني  –)ؾرس ٌورس ومثي

 هوؿَ: الحق 
ـرتف ومثي يبٔون  –اخلَي واخلري  –: )ًلرتف ًو ٍهنون ًو
 ح ومصح(فص  –حزم وؾزم  –

 هوؿَ: مضارع 
ؾوراثيا  –حصَفة وفعَحة  –: )فذح وحذف ومثي

 فىَِ ونفَِ(  -وروؿاثيا 

 هوؿَ: كَة 
ك  –ُمٌَشٍرن  –: )ُمٌِشٍرن ومثي ْ ك واًّّشِ ص  –ََشَ ـْ اًّضِ

ص  ـَ  اجِلس واجلَس( –ظّورمك وُظَوَرمك  –واًّض

 هوؿَ: حمّصف 
 
 
 
  ( ثورًة، وتني هوؾِا.9

 ش ابجلنب()ال ًبلٔك اًـُ مثي

 هوؾِا: مصحشة 

 

  :تنبيهات هامة 
(  لكمة )تس( كس جس خـمي حلِلة، وكس 1

 جس خـمي جماًزا.
ويف اجملاز كس حىون ؿالكهتا اًس حخِة ٕاذا 

اكهت مبـىن اًلسرة ٔأو اًفضي واًيـمة، ٔأما ًو 
 اكهت مبـىن اإلوسان فـالكهتا اجلزئَة.

  ًسًَٔأذش ًـغ ؿىل  حلِلة 

  ٔأًسهيمجيَس تني  )جماز )حزئَة 

  ؿيّل  ٔأايدٍ هل )جماز مصسي )س حخِة 
(  كًصية اجملاز اًواردة ابًىذاب لكِا ؾلََة ما 2

 ؿسا أٔرتؽ ويه:

  ٔأؾرص مخًصا )اًلًصية ًفؼَة )ٔأؾرص 

 رؾت اًلَر )اًلًصية ًفؼَة )رؾت 

  أٓثوا اًَخاىم ٔأمواهلم )اًلًصية )أٓثوا 
 تالدي وٕان خارت )اًلًصية)خارت 

 اًرس اًحالقي ٌَمجاز املصسي والاس خـارة:  (3
 ُو اًخبٔهَس واإلجياز واملحاًلة.

 

 
 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 :سؤال القطعة 

 

 ( جماز مصسي، وتني ؿالكذَ، وكًصًذَ.1
 )هل ٔأايد( اًـالكة س حخِة مثي
 مس حخِة (  اانرً ًبلٔكون  -رزكًا)ًزنل  مثيو 
حتٍصص  - لكمةٔأًلى  –اٌََي  مق – اًـَون)ٔأرسَيا  مثيو 

 اجلزئَة  (ًسٍهسخت  -  اًلوايفثـمل   - اًصكاب
 اًلكَة  ( املاءَشتت  –يف أٓذاهنم  ٔأظاتـِم)  مثيو  
َة ؾصيب(  ًسان) مثيو   الًآ
  - اًلًصةسبًٔت  – احملمكةكصرت  –  ظسرك)يف  مثيو 

صاس خفت   احملََة  (ألُز
 احلاًَة  (هللا رمحة)يف  مثيو 
 اؾخحار ما اكن ؿَََ  )ًَخس اًلعن( مثيو 

 .اًلًصية: ؾلََة ٔأو ًفؼَة حسة لك مثال 
 ( اس خـارة مىٌَة، وتني ؿالكهتا، وكًصًذَ.2

  - اذلل)خيفغ هلم حٌاح  هححر ؾن لكامت مثي
 –ثرصخ  اًلسس – اًضالةلاصرتوا  – اًضالةلحارتوا 
 –ٔأػافٍص  ًًضة املوت  - كسس اي – اًخارخياسبًٔوا 
 - اًحزيًلذي   -جصٔأسَ  املضُةحضم  - اًعـابرهحوا 
 (اإلسالمتُِِن  - اخلربظار  - اًسامحةحييي 

 اًـالكة: املضاهبة 

 .اًلًصية: ًفؼَة 
 

 ( اس خـارة ثرصحيَة، وتني ؿالكهتا، وكًصًذَ.3
ص   - اًيورٕاىل  اًؼَامت)خيصهجم من  مثي يف ألُز

  - اًثـَةحاورت   -حنوٍ  اًحسرَ  مىش – مشوس
احلال   -ٌضّجـيا  ٔأسسوكف   -ٔأرضيا  اذلئاباحذَت 
ًبٔحهيم   -ٕاىل مـِسان  حبصٔأىت   - اًياتغاًـمل  – انظلة
 مبا ثؤمص.. ( فاظسع – اًيشٍص

 اًـالكة: املضاهبة 

 .اًلًصية: ًفؼَة ٔأو ؾلََة حسة لك مثال 

 ( نياًة، وتني هوؾِا.4
 –ٌضار ٕاٍهيا ابًحيان  -واسؽ اًعسر  – )ًسٍ هؼَفة مثي

ًبلٔك  –ؾَيَ فاركة  –فصصِم اًرتاب  –ًـغ ؿىل ًسًَ 
 ٔأًلى سالحَ( –ًبلٔك يف س حـة ٔأمـاء  –يف مـي واحس 

 هوؾِا: نياًة ؾن ظفة 
ًلة  –اتية اًمي  –ُرماة احلجص   -)تياة ألُصام  ومثي
 تًت ادلُص( –موظن ألدشار  –ٔأم املعائة  –اًضاد 
 وؾِا: نياًة ؾن موظوفه 
 ًددؽ اجملس ػهل( –) حيي اجلود حِر حيَون  ومثي
 هوؾِا: نياًة ؾن وس حة 

 ( ظحاق، وتني هوؿَ.5
 )اًعسق واًىشب( ظحاق ٕاجياب مثي

  ظحاق سَة ختىش وال ختىش() مثيو        
 ظحاق سَة ()كي وال ثلي مثيو 
 ظحاق دفي (جسىٌوا وثخذلوا –)ٔأصساء ورحامء  مثيو 
ار من  –حميي اًسامحة ممَت اًحزي ) مثيو  ثضحم ألُز

 ظحاق جمازي (جاكء اًسامء
ّن محًصامثيو   ظحاق ثستَج ()هورد اًصاايت تًَضا وهعسُر

 ( ملاتةل، وتني هوؾِا.6
هنىى ؾن امليىص(  مثي  )ًبٔمص ابملـصوف ٍو
 هوؾِا ملاتةل ازيني ابزيني  
 )حيي هلم اًعَحات وحيصم ؿَهيم اخلحائر( ومثي
 ملاتةل زالزة تثالزةهوؾِا : 
 )وابسط ذري فِنك جميَيَ.. وكاتغ َش ؾينك ثضامًَا( ومثي
 هوؾِا: ملاتةل ٔأرتـة تبٔرتـة 

 ثبٔهَس املسح مبا ٌض حَ اذلم، وتني ظورثَ.( 7
 )ال ؾَة فَِ ٕاال ٔأهَ هصمي( مثي 

 ظورثَ: اس خثىن من ظفة ذم مٌفِة ظفة مسح 
 تَس = ٕاال)ٔأان ٔأفعح اًـصب تَس ٔأين من كٌصش(   ومثي
  ظورثَ: ازخت ظفة مسح واس خثىن مهنا ظفة مسح
 ٔأدصى

 



 

 (علني) يف البالغة للشهادة الثانوية األزهرية ات التسعالورق
 

 ٕاًََ ًؤول ما ابمس اًيشء ذهص يه : س َىون ما اؾخحار[ 6] 
يِنّ  َأَحُسُُهَا كَالَ ﴿ (1

ّ
 ﴾َدـْمًصا َأْؾرِصُ  َأَرايِن  ا

َّمَ ﴿ (2 ه
ّ
ّـتٌ  ا ِِ ُم َمـ هنَّ

ّ
ُّخونَ  َوا ِِ  ﴾مَّ

وا َواَل ﴿ (3 ال ًَِِلُ
ّ
 ﴾َنفـَّاراً  فَاِحصاً  ا

َُ  فهََلُ  كَِذَال كَذَيَ  َوَمنْ )  (4  (..َسََُح
وٍُ ﴿ (5 ُ َِميٍ  ِتُلاَلمٍ  َوثَّشَّ  ﴾ؿَ

 

ــِــــة[ 7] ا وٕارادة الآةل امس ذهص ويه: الًآ  .      ٔأثُص
ََِسانٍ ﴿      ِدنيٍ  َؾَصيِبٍّ  ِت  ﴾َوَأًَْواِىنُكْ  َأًِْسًَِذنُكْ  َواْدِذالُف ﴿ ﴾مُّ

 

 .      احمليِّ  وٕارادة احلالَ  ًفغ ٕاظالق ويه :احلاًِــة[ 8]
نَّ ﴿
ّ
ميٍ  ًَِفي اَلْجَصارَ  ا ـِ َ ِ  َرْحــَمةِ  فَِفي﴿  ﴾ه  ﴾اَللَّ

 

      احلالِّ  وٕارادة احمليِّ  ًفغ ٕاظالق ويه :احملــََة[ 9]
ََْسعُ ﴿ (1 َُ  فََْ َ  ﴾هَِسايًّ  َوَأْحَسنُ ﴿ ﴾هَـاِدً
 ؾـَزٍَِزةٌ  ؿيلّ  َخارْت  وٕان تالدي (2
َُ  َحَصجٌ  َظـْسِركَ  يِف  ٍَُىن فاََل ﴿ (3 ٌْ  ﴾ِمّ
 ﴾اًَْلــــْصًَةَ  َواْسبَلِ ﴿ (4

 

 : االستعارة التصرحيية 
ََُماِت  ِمنَ  اًيَّاَس  ًُِخْرصِجَ ﴿(  1 ىَل  اًؼـُّـُّ

ّ
 ﴾اًٌـُّورِ  ا

مْ  يِف ﴿(  2 ُ  فََزاَدمهُُ  َمَصٌض  ُكَُوهِبِ  ﴾َمَصًضا اَللَّ
 ﴾اًُْمّْشِِننيَ  َؾنِ  َوَأْؾِصْض  ثُْؤَمصُ  ِتَما فَاْظَسعْ ﴿  (3
ـَيَ ﴿( 4 َخ ِأُس  َواص ْ  ﴾َصُْدًا اًصَّ
ِْخاً  اكنَ  َأَوَمنْ ) ثـاىل كال(  5 ياٍُ  َم َْ  (.. فَبَْحَِ

 يف لك ما س حق ؾلََة اًلًصية 
 .. حْنَوٍُ  اًَْحْحصُ  َمىَش  َمن كَْديِل  ٔأرَ  فمَلَْ (  6

َُ  كاَمْت  َرُخالً  وال                       اُلســـــــسُ  ثُـاِهُل
   َسَلْت  و ىَْصِحٍس  منْ  ًُؤًؤاً  فَبَْمَعَصْت (  7

ْت  و وْرداً                        يَّاِب  ؿىَل  َؾضَّ ـُ دِ  اً  تـاًرَبَ
انَّ ﴿(  8

ّ
ا ا َْيَامكُْ  اًَْماءُ  َظَلى ًَمَّ  ﴾اًَْجارًَِةِ  يِف  مَحَ

نيُ  وَِسَ (  9 ََُّ  سَاؿَةً  اًِعّ   َحـِلـِـصٌ ..  ِظنيٌ  ٔأه
َ  ِمنْ  اًخَِّحََّةَ  ًَُؤدُّونَ (  11  اَبدِ  اإلًوان ِمنَ  كَمصٍ  ٕاىل...  ـَسٍ ت

 ٔأمعصت  –يف لك ما س حق ًفؼَة )مىش وثـاهلَ  اًلًصية
 ًؤدون(  –وس  –املاء  –وسلت وؾضت 

 

 : االستعارة املكنية 
 ..  ٔأػفــاَرُا ٔأوضخْت  املـيَةُ  ٕاذا( 1
ْت  كَسْ  ُرؤُوساً  ٔلَرى ٕاين( 2 ـَ   ِكعافُِـا وَحانَ  ٔأًْيَ
ا( 3 َمَّ تيُ  كََّت ًو

ّ
يا اال َْ  اخلُُعوابَ ...  اْمذََع

لّ  َحٌَاح ًََُِما اْدِفْغ ﴿( 4 ة ِمنْ  اذلُّ مْحَ  ﴾اًصَّ
َِئمَ ﴿( 5 ٍنَ  ُأًو ِ ُوا اذلَّ الةَلَ  اْصرَتَ  ﴾اًضَّ
   رخيٍ  من َسملُ  اي ثـجيب ال( 6

 فدىك جصٔأسَِ  املضُةُ  حضمَ                 
ذا( 7

ّ
  ُؾَوهُنا َحَؼخمَ  ال اًَسـاَدةُ  َوا
ُّ  ٕاذا كومٌ ( 8 َِ  َأتَْسى اًّشَّ   ًَُِمْ  اَنِخَشًْ
يا( 9  (اًخارخي حسزِن: كًو
يا( 11  (املسًية يف اخلرب ظار: ) كًو
 سوظي سَحاين واًـزم احلزم ٕان( 11
 اًـني حاماًل  ًلصي( اكن ٔأدصي 12

 حىون ًفؼَة يف الاس خـارة املىٌَة  اًلًصية
ا  حٌاح  –امذعَيا  –ٔأًيـت  –)ٔأػافُص

الحؼخم ؾَوهنا  –حضم  –اصرتوا  –
 سَحاين( –ظار  –حسزِن  –انخشًَ  –

 

 االستعارةالتبعية: 
 ابًـلة اًصوغ ميصي ظواةل ؿىل( 1
ذا َوْردٌ ( 2

ّ
 صاِرابً  اًُحَحرَيةَ  َوَردَ  ا

 َواًيَِّال َزئرُيٍُ  اًُفصاَت  َوَردَ                  
ا﴿( 3 وَس  َؾن َسَىَت  َوًَمَّ  ﴾اًَْلَضةُ  مُّ
 ابًضىوى لةانظــ احلـُّـال( 4
َّحيَّنُكْ ﴿( 5 َِ  ﴾اًيَّْزيِ  ُخُشوعِ  ِفــي َوَلَُظ
6 )﴿ َُ آلُ  فَاًَْخَلَع ََُىونَ  ِفْصَؾْونَ  أ ا ًَُِمْ  ًِ  ؿَُسوًّ

 ﴾َوَحَزانً 
 

 والتداخل القرائن: 
 (.مىٌَة س) ثـس: اًخحـَة الاس خـارة كًصية 
 (.ختَََة س) ثـس: املىٌَة الاس خـارة كًصية 
ََ  الاس خـارة   (.ثرصحيَة س) ثـس: َةاٍمتث
 متثَََة اس خـارة ثـس ألمثال 

 

 :مثل ملا يأتي 
 ( جماز مصسي مصهة:1

 فـزَّ  ص حايب ابن  َْ ََُح َْ  وتٌَُ تُِن واهختَّ  .. ُمعَّ  وس ُح
 ـــــــــــــــــــــ

 ( اس خـارة متثَََة يف اًلصأٓن:2

 ﴿ ـَيْ  َواَل ىَلى  َمْلَُوةَلً  ًََسكَ  ََتْ
ّ
 لُكَّ  ثَخُْسْعَِا َواَل  ُؾيُِلمَ  ا

 ﴾اًْخَْسطِ

 :اس خـارة متثَََة يف اًضـص 

  ُْمّصاً  جَيسْ  .. َمصًٍِغ  ُمصٍّ  فَمٍ  ذا ًَمُ  وَمن  َِ الال املَاءَ  ت  اًزُّ

 :اس خـارة متثَََة يف ألمثال 

كعـت هجزية كول لك دعَة 
 ـــــــــــــــــــــ

 ( اس خـارة ٔأظََة يف امس ذات3

  ٔلؿساءا ًلشف ٔأسًسارٔأًُت 

  اس خـارة ٔأظََة يف امس مـىن 

  كذالً كذَي اًصخي 
 ( اس خـارة ثحـَة يف اًفـي4

 ﴿ا  ﴾اًَْلَضةُ  ُموَس  َؾنْ  َسَىَت  َوًَمَّ
 ( اس خـارة ثحـَة يف املض خق5

  ابًضىوى انظلةاحلال 
 ( اس خـارة ثحـَة يف احلصف.6

 ﴿ َّْحيَّنُك َِ  ﴾اًيَّْزيِ  ُخُشوعِ  يِف  َوَلَُظ
 ـــــــــــــــــــــ
 ( نياًة ؾن ظفة كًصحة، ؤأدصى تـَسة7

  يفالن  ٕاذا ما ص خا  نثري اًصماد     زوتَ ظًو
 ( نياًة ؾن وس حة8

   َاٍمين ًددؽ ػهل .. واجملس مييش يف راكت 
 

 

 

 :اجملاز املرسل وعالقاته 
صاد اًسخة ًفغ ًشهص ٔأن ويه :اًس حخِة[ 1]  املسخة ٍو

ََةُ  َرَؾْت ( 1     َْرَ اًلَ  املَاص ِ
2 ) َُ  .. َساِتلةٌ  ؿََــيّ  ٔأًَـادٍ  ًـَـ
ّئةٍ  َوَحَزاءُ ﴿(4 ُِ ّئةٌ  َس ُِ  ﴾ِمثََُِا َس
نُكْ  اْؾَخَسى فََمنِ ﴿( 5 َْ َ َِ  فَاْؾَخُسوا ؿََ َْ َ  ﴾ؿََ
 ِقضـااب اكهوا وٕان رؾَياٍ..  كوم تبٔرض اًسامء ىزل ٕاذا( 6

صاد املسخة ًفغ ًشهص ٔأن ويه : املس حخِة[ 2]  اًسخة ٍو
مـاءُ ا ٔأمعصْت  (1      هـحاثــًا ًسَّ
لُ ﴿ (2 ـَماء منَ  ًنَُك  َوًُـٌـَِزّ  ﴾ِرْزكاً  اًسَّ
وا﴿ (3 ُتْ  َما ًَُِمْ  َوَأِؿسُّ ـْ َخَع ةٍ  ِمنْ  اس ْ  ﴾كُوَّ
َِ  ُؾوِكةَ  َما ِتِمثْيِ  ؿَاكَةَ  َوَمنْ  َذِلَ ﴿ (4  ﴾ِت
َّام﴿ (5 ه

ّ
مْ  يِف  ًَبلُِكُونَ  ا  ﴾اَنًرا تُُعوهِنِ

صاد ــــزءاجل ًشهص ٔأن ويه : اجلزئَة[ 3]    اًـُّـىـُّـي ٍو
اًرا**  اًَْجــَُْش  تَــَثيا َنـمْ ( 1 َْـيا حـَصَّ َُوانَ  َوَأْرَس ـُ  اًْ
َا ايَ ﴿( 2 يُ  َأهيُّ ِمّ َْيَ  كـُــــمِ . اًُْمزَّ َّ الَّ  اٌَ

ّ
ََِالً  ا  ﴾كَ

 ﴾ُمْؤِمٌَةٍ  َركـــَـَحةٍ  فَذْحـصٍِصُ  َدَعـب   ُمـْؤِمًٌا كذيَ  َوَمنْ ﴿( 3
 ﴾َأًِْسٍنُكْ  َنَسخَْت  فَِدَما ُمِعََحةٍ  ِمنْ  َأَظاجنَُكْ  َوَما﴿( 4
 ُجاهـي كافِةً  كالَ  فَّما      اًلوايف هؼمَ  ؿَمخَ ومكْ ( 5
 ألثص هحري ًِا اكن لكمةً  اخلعَةُ  ٔأًلى( 6
وَ  َوًَُلوًُونَ ﴿( 7  ﴾ُأُذنٌ  ُُ

 اجلـــــزء وٕارادة ، اًلك ٕاظالق ويه : اًلكــَة[ 4]
       زمـزمَ  مـاءَ  َشتُت ( 1
ِِم ًَُلوًُونَ ﴿( 2 ُِ ا ِتبَْفَوا مْ  يِف  ًََُْس  مَّ  ﴾كَُُوهِبِ
َُوا﴿( 3 ـَ ــُِمْ  َح ـَ مْ  يِف  َأَظاِت  ﴾أَٓذاهِنِ

و:  ؿَََ اكن ما اؾخحار[ 5]  ؿَََ اكن ما ابمس اًيشء ذهص ُو
      تـُُّـٌـًّا َشتُت  (1
ٍنَ ﴿ (2 ِ  ﴾َأْزَواًخا َوًََشُرونَ  ِمٌنُكْ  ًَُخَوفَّْونَ  َواذلَّ
3) ﴿ ََُّ ه

ّ
َُ  ًَبِِت  َمن ا َّ  ﴾ُمْجصًِما َرت

 .اًلعنَ  املرصًونَ  ًَخُس  (4
 ﴾َأْمَواًَُِمْ  اًِْـَـذـُّـَاَمى أٓثُوا﴿ (5



 

 

 (علني) يف البالغة للشهادة الثانوية األزهرية الورقات التسع
 

 كًصية ال متيؽ، مؽ ُأظَق وُأًرس تَ الزم مـياًٍفغ   ايهٓاية: (6
 . من ٕارادة املـىن ألظيل

 (دمحم واسؽ اًعسر:) ؾن احِلملْ  ك  

 :أْواع ايهٓاية 

ٔأن ًُشهص املوظوف مث ًًُسة هل  :ةنٓاية عٔ صف)أ( ضابط 
 اُشٍ اًعفة كري مصادة ، واملصاد الزهمظفة ما، ًوىنَّ 

 (فالهة هؤوم اًضحى) ؾن اًرتف  ك 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ٔأن ٍىون الاهخلال تسون واسعة :نٓاية قسيبة 

 ي َُ ظًو ُ  فالٌن زَْوت

 ةٔأن ٍىون الاهخلال توسائط ؿسًس  ة:نٓاية بعيد 

 َخا مـاِد ٕاذا ما ص َ  َنثِرُي اًصَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

املىِن تَ  فهيا ٍىونٔأن  َوصوف:ايهٓاية عٔ )ب( ضابط 
ٔأو ظفات ًِا ادذعاص ػاُص  ظفذني ٔأو دالا ؿىل ظفة
 .ِلالةل ؿٌَََ ؛مبوظوف مـني

  نياًة ؾن امخلص(: )ٔأم املعائة . 
 

واملوظوف  هص اًعفة،ٔأن هش  ْطبة:ايهٓاية عٔ )ج( ضابط 
داَشة، وٕامنا هًس هبا ٕاىل م  ٌَموظوفاًعفة  دون ٔأْن هًسة

 .ال ًعَح ٔأن ثًُسة ٕاًََ مما ًـِن ٔأهيا ىًصس ظاحهبايشء 

 َماَحَة َواًُْمُصوَءَة َواًيََّسى نَّ اًسَّ
ّ
 ا

ِتَْت ؿىََل اجنيف                 ُُ جِ   كـُحٍَّة   احلَّْشَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُو ؿمل ًـصف تَ وحٍو حتسني اًالكم تـس  عًِ ايبديع: (7
 .معاتلذَ مللذىض احلال ، ووضوح دالًخَ ؿىل املصاد

 (سالمرص ُي  سال )اًلَة ؾهنا 

 :أْواع احملطٓات ايبديعية 
 

 املـىناًَة اًيت حىسة يه ألس أ( احملطٓات املعٓوية:
 .ا يف اًيفسوثبٔزريً   من ادلال ًٍزسٍ روؿةً ًوانً 

      ََاِت اًَْلاعِ كََُْن ًَيَا ِ اَي َػَح     اِبَللَّ
ىَل ِمَن اًْخََّشِ                                 َْ َ اَلَي ِمٌُْىنَّ َأْم ً َْ َ ً 

 

 

يه ألساًَة  ب( احملطٓات ايًفظية:
س يًا ًٍزسٍ ركًة ح  اٌَفغاًيت حىسة 

م صبٔهَ ُفّرِ ، ًو ُـيل من كسٍر   .وؿشوتًة  ًو

﴿ اؿَُة ًُْلِسُم اًُْمْجصُِموَن َوًَْوَم ثَُلوُم اًسَّ
 ﴾َما ًَِحثُوا كرَْيَ َساؿَةٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ُو ادلؽ تني مـيَني مذلاتَني ايطبام: (8

 ْواع ايطبام باعتباز اإلجياب وايطًب:أ 

ٔأن ٍىون اٌَفؼان  أ( طبام إجياب:
املخلاتالن مـياُام موحة )ٔأي مثحت( : 
ا ٔأو مٌفِني  ـً سواء اكن اٌَفؼان مثحدني م

ا. ـً   م

﴿ هُبُْم س َ  ﴾ُركُودٌ َومُهْ  َأًَْلاًػاَوحَتْ

ٕاهنم لكَة تِن اإلهل ًـن 
 رجلا ًوفون الو ًلسرون ال               

 

ُو ٔأن ٍىون تني فـيل  :طبام ايطًبب( 
والٓدص هنىي(  -معسر واحس)ٔأحسُام ٔأمص

 (والٓدص مٌفي -ٔأو )ٔأحسُام مثحت

﴿ َِا ـْ َِّح َِّدؽْ  َواَل  فَاث َواءَ  ثَد ُْ  ﴾.. َأ

﴿ تَ مل حتطمبا  ٔأحعُت﴾ 

 :أْواع ايطبام باعتباز احلكيكة واجملاش 

ا ٔأن ٍىون اًعحاق واكـً  :ايطبام احلكيكيأ( 
 .ًفؼني مس خـمَني ؿىل سخِي احللِلة تني

﴿ َو ُُ  َُ َّ  ﴾َوَأْجىَك  َأحْضَمَ َوَأه
ا ٔأن ٍىون اًعحاق واكـً  :ايطبام اجملاشي ب(

 .تني ًفؼني مس خـمَني ؿىل سخِي اجملاز

﴿ خًاَأَوَمْن اَكَن ِْ يَاٍُ  َم َْ   ﴾فَبَْحَِ

 :أْواع ايطبام باعتباز ايظٗوز واخلفاء 

 .سرك ثرسؿةاًخضاد رصحًيا ً :ايظاٖسأ( 

﴿ َو ُُ  َُ َّ  ﴾َوَأْجىَك  َأحْضَمَ َوَأه
      ال ًسرك ثرسؿة اًخضاد كري مداَش :اخلفيب( 

﴿اء ًُْىفَّاِر  َأِصسَّ اءؿىََل ا  ﴾تَُْهَنُمْ  ُرمَحَ

 :تعريف ومثال 
 

يه اٌَفغ املس خـمي يف مـياٍ املوضوع احلكيكة ايًػوية:   (1
 هل يف اٌَلة )يف اظعالح اًخزاظة( 

 ل: كصٔأت اًىذابامث 
اٌَفغ املس خـمي يف كري مـياٍ املوضوع هل اجملاش ايًػوي:  (2

 .يف اٌَلة ؛ ًـالكة وكًصية متيؽ من ٕارادة املـىن احللِلي

مثال : رٔأًت ٔأسًسا ًلشف ألؾـُّـساء 
املس خـمةل يف كري مـياُا  اًلكمة اجملاش املسضٌ املفسد:  (3

 من ٕارادة ماهـة ةمؽ كًصي ،كري املضاهبة احللِلي؛ ًـالكة
 ألظيل املـىن

 ( :ٔلؿساءِ ً ؿنيٍ كدضْت اًّشظُة ؿىل مثال) 

 ٌعالقات اجملاش املسض: 
 املسخة ةرادٕاظالق اًسخة وإ ويه  )أ( ايطببية:

  :ََُة مثال َْرَ َرَؾْت املَاص ِ          اًَل
صاد اًسخة )ب( املطببية :  ويه ٔأن ًشهص ًفغ املسخة ٍو

   :ممثال      هـحاثــًاـاُء ٔأمعصْت اًسَّ
   اًـُّـىـُّـي ةرادإ اجلــــزء و  ٕاظالقويه  : اجلصئية)ج( 

  :اًرا َوَأْرَسَْـيا ــ ْم تَــَثيا اًْجَ ـنَ  مثال َُوانَ َُْش ** حـَصَّ ـُ  اًْ
 ويه ٕاظالق اًلك ، وٕارادة اجلـــــزء هًــية :اي)د( 

  :زمـزمَ  مـاءَ َشتُت مثال       
 ابمس ما اكن ؿَََء ذهص اًيش  : اعتباز َا نإ عًي٘)ٖـ( 

   :اـًّ تـُُّـٌَشتُت مثال      
 ابمس ما ًؤول ٕاًََ ءيه ذهص اًيش  :اعتباز َا ضيهوٕ)و( 

  :يِنّ َأَرايِن َأْؾرِصُ ﴿مثال
ّ
 ﴾َدـْمًصاكَاَل َأَحُسُُهَا ا

ا .   :اآليــيــــة)ش(       ويه ذهص امس الآةل وٕارادة ٔأثُص

  :ـَي ِِلّ ﴿مثال  ﴾ًَِساَن ِظْسٍق يِف اْلِٓدصٍِنَ َواْح
    وٕارادة احملّيِ .   الق ًفغ احلالويه ٕاظ :احلاييــة)ح( 

  :ميٍ ﴿مثال ـِ َ نَّ اَلْجَصاَر ًَِفي ه
ّ
  ﴾ا

    ويه ٕاظالق ًفغ احملّيِ وٕارادة احلاّلِ   :ًيةــاحمل)ط( 

   :مثال﴿ َُ َ ََْسُع هَـاِدً         ﴾فََْ

 

اس خـمي يف كري  لك حصهَةُو   اجملاش املسضٌ املسنب: (4 
من ٕارادة  ماهـةمؽ كًصية  كري املضاهبةما وضؽ هل؛ ًـالكة 

 املـىن ألظيل.

  :ُحَ ..َن ص حايب فـّز معَُحَابمثال  واهختَّ تُِن وتٌَُ هـَس َ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف هل ُوِضؽَ  ما كري يف املس خـمي اٌَفغ يه :االضتعازة (5
 كًصية مؽ واجملازي، احللِلي املـىن تني املضاهبةِ  ًـالكةِ  اٌَلة،
 .احللِلي املـىن ٕارادة من ماهـة

  :اًلسس ثرصخمثال 

 :أْواع االضتعازة باعتباز ايطسفني 

 

ِحَ  ما :ايتصسحيية أ( االضتعازة  س خـارامل ) تَ ابملض حَ فهيا رُصّ
 .(هل املس خـار) املض حَ وُحِشَف ( مٌَ

  :ََُماِت  ِمنَ  اًيَّاَس  ًُِخْرصِجَ ﴿مثال ىَل  اًؼـُّـُّ
ّ
 ﴾اًٌـُّورِ  ا

 

 املس خـار) تَ املض حَ فهيا ُحِشَف  اًيت :املهٓية ب( االضتعازة
 .ؿَََ وثسل, ٕاًََ حصمز ظفاثَ من ظفة وتلِت( مٌَ

 ثيفؽُ  ال متميةٍ  نــيَّ  ٔأًفَِت ..  ٔأػفــاَرُا ٔأوضخْت  املـيَةُ  ٕاذا 
 

 ما كري يف املس خـمي املصهة اٌَفغ :االضتعازة ايتُجيًية 
  احللِلي املـىن ٕارادة من ماهـة كًصية مؽ, املضاهبة ًـالكة هل وضؽ

﴿ ـَي واَل ىَل  َمْلَُوةَل  ًَسك ََتْ
ّ
 ﴾... ُؾيُلم ا

 :أْواع االضتعازة باعتباز ايًفظ املطتعاز 

 

ًسل  ما اكن اٌَفغ املس خـار امس خًس ة:أ( االضتعازة األصًي
 .ؿىل واحس كري مـني من خًسَ

      ( ٍصيم ألؿساء ٔأسًسارأ يُت) 

 ( كذالً كذَُت اًصخَي)  
ا ٔأو ٕاذا اكن اٌَفغ املس خـار مض خلً   ب( االضتعازة ايتبعية:

 .أأو حصفً  فـالً 

 ( ابًضىوى انظــلةاحلـُّـال) 

 ﴿ ا وَس اًْ  َسَىَت َوًَمَّ  ﴾َلَضةُ َؾن مُّ

 ﴿ َّْحيَّنُك َِ  ﴾ُخُشوعِ اًيَّْزيِ  ِفــيَوَلَُظ



 

 

 (علني) يف البالغة للشهادة الثانوية األزهرية ات التسعالورق
 

 

ٔأن حىون اًلكمخان املخجاوس خان من هوؿني  ب( املطتوفى: 
ا ٔأو ٔأحسُام حصفً  ا والٓدص فـالً ٔأحسُام اسً  :خمخَفني

  .والٓدص فـالً 
  َذا

ّ
َوى﴿َواًيَّْجِم ا َوَما  *َما َضيَّ َظاِحُدنُكْ َوَما قََوى*َُ

ََِوىاًَيِعُق َؾِن  ًْ﴾ 

  (الـَ فَ حوادٍ  ىَل ؿَ )كَاثََي فاُلٌن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ُّو ما ادذَف فَِ اٌَفؼان يف واحس  اجلٓاس غري ايتا
 .وحصثُهبا ا،َُئاهتو  ،وهوؾِا ،ؿسد احلصوفر: من ٔأرتـة ٔأمو 

 اخملخَف يف اًـسد )انكط( أٔ(
 اخملخَف يف هوع احلصوف  ب(
 اخملخَف يف حصثُة احلصوف )كَة( ج(
 اخملخَف يف َُئة احلصوف )حمصف( د(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ادذَف فَِ اٌَفؼان يف ؿسد  ما وُ أ(  اجلٓاس ايٓاقص:

 ا ؾن الٓدصاحلصوف تبٔن ٍىون ٔأحسُام زائسً 

 :أْواع اجلٓاس ايٓاقص املدتًف يف حسف 
 جزايدة حصف يف ألول الادذالف   سدوف:ـامل( 1

      ِدواُم احلَاِل ِمْن املَُحال() 
 جزايدة حصف يف اًوسط الادذالف   تٓف:ـامله(2

      (َِما حصامه ٕاال يف وخَ وح)  
 جزايدة حصف يف الٓدص الادذالف   سَّف:ـــاملط (3

  ََُِّمَصاِت﴾﴿مُثَّ لك ّ اًث  ي ِمْن لُكِ
 

 : )ٌاجلٓاس ايٓاقص املدتًف يف حسفني )املرٓي 

  ُـُّـِفاء ـَو اًّضِ ُُ  اجلََواِهحِ تنَي  اجلَـــَوىِمَن .. ٕانَّ اًدـُـىـَاَء 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ب( اجلٓاس املضازع وايالحل:

 احلصفان مذلارتني يف اخملصج.ٓاس املضازع:  ( اجل1

 (اخلريمـلود يف هواظهيا  اخلَي ) 

  ٔأؿرتف( –)ٔأكرتف 
 احلصفان مذحاؿسٍن يف اخملصج.( اجلٓاس ايالحل: 2

 ﴿ َحبٍٔ وحئخم من      ﴾ِتًََدبٍٔ  س َ

 

ما ادذَف فَِ اٌَفؼان : اجلٓاس احملسف ج(
  (احلصاكت واًسىٌات) يف َُئات احلصوف

 ع اجلٓاس احملسفأْوا:  

 :( االختالف يف احلسنة فكط1

   ]ِد ِد َحدَُّة اًرَبْ ُة اًرُبْ   ]ُحـدّـَ
  :االختالف يف احلسنة وايطهوٕ( 2

    كُ ]اًحسؿُة كِ  ََشَ ْ  [اًّّشِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و ما ادذَف فِ جٓاس ايكًب: د(  َ اٌَفؼان ُو
  يف حصثُة احلصوف

 كًب:أْواع جٓاس اي  

 : قًب ايهٌ  (1

 ( َُ َائَِ،  فذحٌ ُحَساُم  (ٔلؿسائَِ حذٌف ٔلًو

 : قًب ايبعض( 2

 ( روؿاثياوأٓمن  ؾوراثيااٌَِم اسرت) 
 

 

 
 

 

  :طبام ايتدبيج 

ٔأو كرٍي ٔأًوان ؿىل سخِي ُو ٔأن ًشهص يف مـىن من املسح 
 .اًىٌاًة ٔأو اًخورًة

  ااَيِت َْضاً ِتباَنَّ هُـْوِرُد اًصَّ نَّ  ** ِت ُُ صاً َوهُْعـِسُر  كَْس ُرِوًٌَْـا مُحْ

  ألدرضواكربَّ اًـُش  ألظفصَ ُب مفش ازورَّ احملحو.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؤىت مبا ؤىت مبـيَني مذوافلني ٔأو ٔأنرث مث ًُ ٔأن ًُ  املكابًة:( 9
 .ًلاتي ذل ؿىل اًرتثُة

 ﴿ََْحُىوا َنثِرًيا ََِال َوًْ ََْضَحُىوا كَ  ﴾فََْ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يه ًفغ هل مـيَان كًصة ػاُص، ًىٌَ كري  ة:ايتوزي (10
و املصاد  .مصاد، وتـَس دفي، ُو

 :أْواع ايتوزية 

 اًلًصة املـىن ًالمئ ما مـِا ذهص ما :أ( املسشخة

          يُّوا ٕاىل احلَْصِب قَـاَرًة  َأكُوُل َوكََس ص َ
 َدُؾويِن ِفٕايّنِ ألُٓكُ اخلُْْبَ اِبجلنُْبِ                            

 .اًلًصة املـىن ًالمئ ما مـِا ًشهص مل اًيت  :ب( اجملسدة

  ٕاَذا َُ ـخ ـَ  .. َرَأًَْت كَواِفهيَا َوظَْ
 فََلْس َرَأْت ُملَخاَك اًَحْحَص واًيُّوانَ                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٔأن ًسؾي اًضاؾص، ٔأو اًياثص ًوظف من   ػة:ـــــــاملباي (11

ألوظاف تَوكَ يف اًضسة ٔأو اًضـف حًسا مس خحَاًل، 
ا ًخومه ـً  ٔأن ُشا اًوظف كري مذياٍ يف ٔأو مسددـًسا؛ دف

 اًضسة، ٔأواًضـف.

 :أْواع املبايػة 
ؾى فَِ ممىًٌا ؾلاًل ، وؿادًة. ايتبًيؼ:أ(   اًوظف املُسَّ

  َاَدى ِؿَساًء تنَْيَ ز ـَ َجٍة ــــــــفَ ـْ َ  ْوٍر وه
ُِْلَسيِ ــــــِدَرااكً، َوًَْم ًَْيضْح ِتم                            اٍء فَ

 ؿادًة. ال،  اًوظف املسؾى فَِ ممىن ؾلالً  اإلغسام:ب( 

  ْاَران ما داَم ِفِيا ــــــــــصُم حـوىُى 
َُ اًى                            ـُ ُِْر ماالــــــــــوهدد  َصاَمة َح

 .  اًوظف املسؾى فَِ كري ممىن ؾلاًل وؿادةً : ايػًوج( 

 

 :أْواع ايػًو 

ز فَِ اًضاؾص اذلي ًخجاو غًو غري َكبوٍ )َسذوٍ(: أ( 
 حسودٍ ؾن اذلات اإلًَِة ولك ما ًخعي ابًـلِسة

  َُ َّ ك حَّتَّ ٕاه ْ  وَأَدْفَت َأَُي اًِّشّ
ََقِ                         ًخزافَم اًيَُّعُف اًيت مل خُتْ

 ٍىون اًلَو ملدوال يف زالث حاالت: غًو َكبوٍ :ب( 
 :ألًفاظ اًيت ثلصتَ ٕاىل اًعحةؿَََ  ت( ٕاذا دذ1َ

 ﴿ َاَنرٌ ٍاَك َُ ُء َوًَْو ًَْم ثَْمَسْس ِِ ُ  ﴾ُد َزٍْهُتَا ً
 :من حسن اًخرََي ا ٕاذا ثضمن هوؿً ( 2

  َياِجُىِا ؿََهَْيا ِؾثْرَيًا ــــــَؾل  َسْت س َ
َِ ٔلْمَىٌَا.ـُّـًْو ثَخذَلي َؾٌَ                                َْ َ  لًا ؿََ

ةٕاذا دصج خمصج ( 3 َُ  :اًِزل واخلـاُلؿَة واًفـاَُك

 ًْن َؾَزْمُت ؿىََل ا
ّ
 ـَأْسَىُص ابَلْمِس ا
َجِة                                     ـَ نَّ َذا ِمَن اًْ

ّ
ِب كَسًا ا ْ  ـّشُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . املـىنجضاتَ اٌَفؼني يف اًيعق، وادذالفِام يف اجلٓاس: (12

 :أْواع اجلٓاس 

 ٔأ( اجلياس اًخام
 ب( اجلياس كري اًخام

  :ُّو ما اثفق فَِ اٌَفؼان يف ٔأرتـة ٔأص َاء  اجلٓاس ايتا: 
 ،َُئاهتا )حصاكت وسىٌات(، و ؿسدُا، و هوع احلصوف

 .املـىن ِام يفحصثُهبا، مؽ ادذالف و 

 :ّأْواع اجلٓاس ايتا 
 س خان من هوع واحسٔأن حىون اًلكمخان املخجاو  املُاثٌ: أ(

 خمخَفني( -فـَني -)اسني
   اؿَةُ ﴿َوًَْوَم ثَُلوُم ًُْلِسُم اًُْمْجصُِموَن َما ًَِحثُوا كرَْيَ  اًسَّ

 ﴾َساؿَةٍ 

 ُم اراتُضوا ملَا كـََصضـُوا  كوٌم ًََو َأهنَّ
م                صواَأؤأهنَّ ـَ ُصواابًيَّلِط ما  َص ـَ  َص

  (ازنل املعص ظَفً ً وكس، ًزنل املعص ص خاءً  كس) 



 

 (علني) ريةيف البالغة للشهادة الثانوية األزه الورقات التسع
 

 . أيُٗا أمجٌ؟ ايتصسحيية واملــهـٓية( 8

 اًخجس مي واًدضرَط من ٔأمه سامهتاتَف؛ٔلن املىٌَة أٔ 
 :االضتعازة ايتُجيًية وايتصبي٘ ايتُجيًي( 9

 .جماز :الاس خـارةو. حلِلة :اًدضخَِ
 :تأتى بهجسة ناثسة فى األَجاٍ ايطائسة( 10
 .ى كِي فَِ املثيؾيسما وُض حَ املوكف اجلسًس ابملوكف اذل   

  (ْت هَجزَيُة كَْوَل لك َدعَة ـَ  (كََع
 ؟ ٌٖ تدخٌ االضتعازة يف األعالّ( 11

ثلذِ  ا؛ ٔلهنٔأهنا ال ثسذي يف ألؿالم ألظي يف الاس خـارة
مَل ٕادذال املض حَ يف خًس املض حَ تَ، وال ميىن  ـَ ذل يف اً

 .مليافاثَ اجلًس َة
 مـنيصت توظف ألؿالم اًيت اص هت :من ذل ًىن ٌس خثىن

 ابًىصم  املضِور اًعايئ وحامت 
ل يف حفًَئش جيوز أٔن ٌُض حََّ خشط حبامت يف اجلود َُخبَوَّ ، ًو

 .حامت فِجـي ٔكهَ موضوع ٌَجود

 ( حامتًارٔأًُت اًَوَم) 
ُّ اضتعازة تبعية يصحُّ إٔ يهوٕ يف قسيٓتٗا  (12 ن

 ، وضح ذيو.اضتعازة َهٓية
ال يف ال جيوز ٕاحصا ًوىنهـم ذل حصَح 

ّ
ء الاس خـارة ا

 .واًفِعي يف الادذَار: ُو اذلوق اًفِنفلط،  واحسة مهنام

 ﴿ ُوَس اًَْلَضة ا َسَىَت َؾن مُّ  ﴾َوًَمَّ
(: اس خـارة ثحـَة ثرصحيَة، حِر ص حَ سىتيف لكمة )

 اىهتاء اًلضة ابًسىوت.
(: اس خـارة ٔأظََة مىٌَة، حِر ص حَ اًلضةويف لكمة )

 .اًلضة إبوسان
 

 مخس نقاط: 
 ًىن ؿالكة ،اجملاز ال تّس فهيام من ؿالكة وكًصيةو اًىٌاًة ( 1

 .ؾن ؿالكة اجملاز وكًصًذَوثامتٍزان اًىٌاًة وكًصًهتا ثفرتكان 
 .ووس حة وظفة موظوف: من فهيا تس ال ظفة ؾن اًىٌاًة (2
 .واًعفة اًًس حة ؾن اًىٌاًة يف حىرث ابدلًَي املـىن ٕازحات (3
 حة )وضاحة ودفِة( وتـَسة.اًىٌاًة ؾن ظفة حىون كصً  (4
ة (5  ثيلسم احملس يات اًحسًـَة ٕاىل: ًفؼَة ومـيًو

 

 

 

 

 الكناية + علم البديع[سؤال وجواب[ 
 .أزنإ ايهٓاية( بٓئ 1

 .املىِن ؾيَب(           املىِن تَ ( أٔ 
 .كري ماهـة اًلًصية : (د   .اًـالكة : اٌَزومج( 

 ؟ ايفسم بني ايهٓاية واجملاش( َا 2

 اًـالكــة: أٔوالً 
  .املضاهبة :ؿالكة الاس خـارة -
 .كري املضاهبة :ؿالكة اجملاز املصسي -
 . اًخالزم ؿالكة اًىٌاًة: -

 اثهًَا اًلًصية:
اِهَسٌة تعحَـهتا : كًصية اجملاز ـَ  = ماهـة ةساهـم    ُم

 تعحَـهتا مـاهسة كًصية اًىٌاًة: كري 
 ( نيف يٓصأ ايتالشّ يف ايهٓاية؟3

 : الزم ؾناًخ كس ًًضبٔ 
 إلرصاد اًضَوف : إكًلاد اًيارؿادة مضِورة -أٔ 
: ظحَـة مس خلصة يف اإلوسان أٔو احلَوان -ب

نخلعَة اًوخَ ؾيس اإلوسان ٕاذا 
 .واًيحاح لكة ٕاذا مل ًبٔوس،قضة

: ادذعاص فـي من أٔفـال تيوع من اًياس -ج
ًىف ابًًساء ومحي ا ختضُةاكدذعاص 

 .اًسالح ابًصخال
ٌٓ.( َا ٖي أقطاّ ايهٓا4  ية؟ َع ايتُجيٌ يه

 (فالهة هؤوم اًضحى) ظفةٔأ( 
 (ٔأم املعائة) موظوفب( 
َماَحَة َواًُْمُصوَءَة َواًيََّسى وس حةج(   نَّ اًسَّ

ّ
 ا
ِتَْت ؿىََل اجنَ ديف ك                ُُ جِ  ٍة   احلَّْشَ

األَوز اييت جيب توافسٖا يف ايهٓاية ( َا 5

 ؟عٔ َوصوف

من دعائط  ٔأن حىون اًعفات املشهورة (أٔ 
موظوف  فهياال ٌضرتك يف  املوظوف

 .أٓدص
ا ٔأو ٔأن اٌَفغ املشهور كس ٍىون وظفً ( ب

ال ثخحلق  وظفني ٔأو ٔأوظاف مذـسدة
 .اًىٌاًة ٕاال هبا مجَـِا

 

 :عشــــر نقاط 
 .دش تالقيوؿالكة و  كًصيةًلك جماز ًلوي: ( 1
 واملضِور اًثالزني ؾن حصتو نثرية ؿالكات املصسي ٌَمجاز (2

ت حت، ؽجس  .ؾن ظًصق اٌَفغ املشهور اًـالكة سًسًو
 دش تالكة اجملاز املصسي والاس خـارة حمتثي يف:  (3

 اًخبٔهَس واإلجياز واملحاًلة.       
 يف املس خـمةل اخلرًبة ادلي يف اجملاز املصسي املصهة ًبئت (4

 (موضـَ) .ٌَخحشٍص ٔأو احلزن وٕاػِار ٌَخحرس اإلوضاء؛
 .املصهحات يفو املفصدات يف ًلؽ املصسي اجملاز( 5
، وال تس فهيا يه جضخَِ ُحشف ٔأحس ظصفَِ: الاس خـارة (6

 .وألداة اًض حَ وخَ حشف
 اًخرصحيَة الاس خـارة( ضس) كس مي املىٌَة الاس خـارة( 7
 ََة(َ )اس خـارة ختَ  ؾيس ادلِورسمى ج  كًصية املىٌَة (8
 .املىٌَة الاس خـارة اًخحـَة ثـس اس خـارة كًصية (9
 متثَََة من كدَي الاس خـارة اًخرصحيَة.اٍ  ثـس الاس خـارة( 11

 

 :التعليالت األربع 
 

 . :( تطُية اجملاش املسضٌ بٗرا االض1ِ
ََِق ومل ًلِّس تـالكة واحسة، خبالف الاس خـارة  ٔلهَ ُأظ

 .امللِّسة تـالكة املضاهبة فلط
 

 . :( تطُية االضتعازة املهٓية بٗرا االض2ِ

 وُنىّنِ ؾيَ تالزم هل ًسل ؿَََٔلن املض حَ تَ ُحشف 
 
 

 . :( تطُية االضتعازة األصًية بٗرا االض3ِ

ا  حصت يف ألظي ومل حتخجٔلهنا   .ؾيس ٕاحصاهئا ًلرُي
 

 . :( تطُية االضتعازة ايتبعية بٗرا االض4ِ

ٔلهنا مديَة ؿىل اس خـارة ٔأدصى اتتـة ًِا يف ٕاحصاهئا؛ 
 .عسرصايهنا يف املض خّقِ اتتـا جلصايهنا يف املجف

 

 ]سؤال وجواب: ]اجملاز املرسل واالستعارة 
 ( َا أْواع اجملاش ايًػوي؟ وَا ايفازم بيُٓٗا؟ 1

 ( اس خـارة2   مصسيجماز ( 1   : أٔهواع اجملاز
: ُو اًـالكة؛ فٕاذا اكهت اًـالكة املضاهبة فِىي اًفارق تُهنام

 اس خـارة، وٕان اكهت كري املضاهبة فِىي جماز مصسي.

 

 تعبري عٔ ايهٌ بأي جصء؟ وضح إجابتو. ( ٌٖ جيوش اي2
ـَربَّ ؾن اًلك تبٔي حزء  ُ  :تي جية أٔن ٍىون ألظَحال ً

 : إكظالق اًـني ؿىل اجلاسوس. زايدة ادذعاظَ ابملـىنج[ 1
 : إكظالق اًصكدة ؿىل اًـحس. أأل ًخحلق املـىن ٕاال تَو [ 2

  قطُإ، وضخُٗا َع ايتُجيٌ. قسيٓة االضتعازة( 3

 اًـحارةِ  غُ هبا ووس خعَُؽ حتسًَسُا يفًخَف: ًفؼَةٔأ( 
  ًا ًلشُف ألؿساءَ صاُسُت ٔأسس   . 

  / وىه كسامن كري ًفؼَة:ب( 
 ؤأماُمم تعٌي جشاعٌ ( رٔأًُت ٔأسساً ) نلول : ٔأ( حاًَة     

 ( ابًضىوى هعلْت حاِلنلول ) : اس خحاةل املـىنب(     
  ؟ َع ايتُجيٌ.االضتعازة ( َا أزنا4ٕ

 أٔراكن: ًالس خـارة أٔرتـة
  (املض ّحَ)هل املس خـار.       ( تَ املض حَ)مٌَ املس خـار 
 (   اٌَفغ امليلول)املس تعار  وجه الش به(اجلامؽ( 
 (فالن ًخحسث ابدلرر( 

  (ًخحسث)اًلًصية           )املس خـار هل : )اًالكم 
 ـار مٌَ )ادلرر(ــــاملسذ    (احلسن وكوة اًخبٔزري:)اجلامؽ 

 سم بني ايتصبي٘ واالضتعازة؟( َا ايف5

 وخَ -املض حَ تَ -]املض حَٔأرتـة ٔأراكن  ًخىون من :اًدضخَِأٔ( 
ال ألداة، وو  اًوخَجيوز حشف  اًدضخَِ[ ٔأداة -اًض حَ

 .املض حَ تَ(ٔأو )املض حَ  اًعصفنئأحس جيوز حشف 
         ِمحمٌس اكٔلسِس يف اًضجاؿة       ألسسِ محمٌس 
 .شف ٔأحس ظصفَِيه جضخَِ حُ  :الاس خـارةب( 

  ٍصيم ألؿساء. ٔأسًسارٔأًُت 
 ؟ايفسم بني  ايتصسحيية واملــهـٓية( َا 6

 املض حَ ًورصح ابملض حَ تَ حُيشف :اًخرصحيَة
حلى حيشف :املىٌَة   زمة من ًوازمَ املض حَ مؽ ال املض حَ تَ, ًو

 ؟ايفسم بني االضتعازة وايهرب( َا 7

ي يف( أٔ  ى ددول املض حَ دؾو  ٔأن الاس خـارة مديَة ؿىل اًخبًٔو
ي فَِ ،خًس املض حَ تَ يف ؛ ٔلن ٔأما اًىشب فال ثبًٔو

 .اًاكذب ٌسوق الكمَ مساق املسَامت
من كًصية متيؽ من ٕارادة املـىن  هياال تُسَّ ف الاس خـارة (ب

 .ٔأما اًىشب فال كًصية فَِي احللِل



 

 (علني) يف البالغة للشهادة الثانوية األزهرية الورقات التسع
 

 

 :  ( ايبديع) نتاب٘ املعتص يف بٔ اهلل عبد( 15

  اًواسؽ اًـام مبـياٍ اًحسًؽ ؾصض من ٔأول
 (املصباح) نتاب٘ َايو يف بٔ ايدئ ( بدز16

( تسًؽ+  تَان+  مـاين) ؿَوم زالزة اًحالكة ؿَوم حـي
 .تفٌون ؿمل لك ودط

 ايتًديص)نتابي٘  ايكصويين يف ( اخلطيب17

 (:    واإليضاح

 واس خوت اًثالزة، اًـَوم ًِشٍ اٍهنائَة اًعحلة ٔأؾعى
 .كواؿسُا ؾيسٍ

 َٓصية يف ايكاٖس بدوع ايكصويين زأي ( َا18

 وَا ايوجٗة ايطديدة؟  ايبديع؟

 ..صلكَة وزًية ًفؼَة حََة: اًلزوًِن
 ؿمل ٔأسايس وذايت: اجلصخاين ؾحساًلاُص
 اًحسًؽ ٔلن ؛اًلاُص ؾحس وهجة يه اًسسًسة واًوهجة
 ثفوت احلال مللذىض معاتلـًا واًس ية اًلصأٓن يف ورد

 .وثخالىش تفواثَ اًحالكة

 التعليالت الثالث: 
 

  .( تطُية ايطبام ايظاٖس بٗرا االض1ِ
 واىىضافَ ًوضوحَ

  .( تطُية ايطبام اخلفي بٗرا االض2ِ
 .ثبٔمي ٕاىل وحيخاج اًـامة، ذُن ؿىل خيفى ٔلهَ

 ( تطُية طبام ايتدبيج بٗرا االضِ. 3
 ودجبهتا، اًـحارة ًزًّت اًخضاد فهيا وكؽ اًيت ألًوان ٔلن

 .وهباء حس يًا املـىن ؿىل ؤأضفت

 :عشر نقاط 
 .املـاين تني  اًرصحي اًخضاد امللاتةل يف ٌضرتط ال (1
 وخيخَفان اًخضاد، ؿىل ًَخلِان ظيوان واًعحاق امللاتةل( 2

 تـسٍ
ًَا ظالء ٔأو ًفؼَة حََة ًُسا واًعحاق امللاتةل (3  صلك
 .اًحـَس املصاد ٔأن ٕاىل جضري: كًصية من يف اًخورًة التس (4
 اًلصأٓن يف حصد ومل رًيا،نث اًضـص يف وردت اًخورًة (5

 .اًصاحج ؿىل واًس ية
 الحذَاهجا اًـحايس؛ اًضـص يف ورودُا نرث اًخورًة (6

  فَسفِة ًثلافة

 
 

 اًرتص َح) يف اًخورًة مؽ جضرتك الاس خـارة (7
 .خمخَف لكٍّ  يف مفِوهمام ًىن( واًخجصد

ألًفاظ اًيت َتـي اًلَو ملدواًل وثلصتَ من اًعحة  (8
 (ًوال – ًو – ٍاكديه )

 ؾن حًزس ال ٔأن: اًزايدة يف اجلياس اًياكط َشط (9
 حصفني

 كري اتم( –اجلياس هوؿان )اتم  (11

 

 ]سؤال وجواب:  ]احملسنات البديعية 
 

 ( بٓئ صوز ايتكابٌ يف ايطبام.. َجٌ. 1

ـًا﴿:ادـضـثٔأ(  ًّا َوال هَْف َُ َُِىوَن َلهُْفِسِِْم   ﴾َوال ًَْم
 ﴾ تَ حتط ملمبا  ٔأحعت﴿ ٕاجياب وسَةب( 
  ىةــؿسم ومَج( 
َخِوي اَلْْعَى َواًَْحِعريُ ﴿      ْي ٌَس ْ َُ  ﴾كُْي 
َو َأَماَت َوَأْحَِا﴿: اريــخدـ اؾ  د( ُُ  َُ َّ  ﴾َوَأه
 ؟ايفسم بني ايطبام واملكابًة( َا 2

  ،: حعول اًخوافق تـس اًخيايفاًعحاق
 .حعول اًخيايف تـس اًخوافق وامللاتةل
ٔلهنا حىون تني ؛ اًعحاقٔأمشي ؤأوسؽ من  : امللاتةل
  وما ًلاتَِاميف هجة  ٔأو ٔأنرث مـيَني

 واملكابًة؟ ايطبام حطٔ ( َا شسوط3

 .  حلكف دون اخلاظص ؾفو ًبٔثَا ٔأن -أٔ 
 .اس خسؿاُام اذلي ُو املـىن ٍىون ٔأن -ب
 ًًزية ًبٔثَان وال اًالكم، يف دورُام ًؤداي ٔأن -ج
 دشًـا ألذُان يف ألفاكر ثساؾي ؿىل اًـمي -د

 

 ( َا قيُة ايتوزية وضس مجاهلا؟4
ة اًيت ثلذِ يف  اًخورًة من احملس يات املـيًو

اس خرصاهجا ذاكء وحٌىة، نام ثخعَة يف ظيـهتا 
 .ٕاثلاان ودكة

 ؟ايػسض َٔ املبايػة( َا 5
َؾى  رفؽ اًؼن واًخومه ؾن اخملاظة ٔأن اًوظف املُسَّ

 ن اًضسة ٔأو اًضـف مدَلًا هحرًيا.فَِ مل ًحَف م

 

 

 .      )ضس بالغتٗا(ايهٓايةس خصائص بالغة ( اذن6
 ؾن اٌَفغ املفحش: الاتخـادأٔ( 

﴿ ََاِم ةَلَ اًّعِ َْ َ فَرُ ُأِحيَّ ًنَُكْ ً  امعؾن اجلِ  ك ﴾ ..اًصَّ

﴿ؾن ادلاع ك ﴾ٔأو المس ت اًًساء  

﴿ؾن كضاء احلاخة  ك ﴾ٔأو خاء ٔأحس مٌنك من اًلائط 

 ( ِوال َرٔأى ِمِّن َُ  ن اًـورة امللََّؼةؾ ك( َما َرٔأًُْت ِمٌْ
  ٕاجصاز املـلول يف ظورة احملسوس:ب( 

 ( َِل ُْ  اًخبٔدًةؾن  ك ( ال حَْصفَْؽ َؾَعاَك َؾن َأ

 ( َِماد  ؾن اًىصمك  (فالٌن نثرُي اًصَّ

  ؾن املزاح  ك (رسوُل اًّشِّ )فالن 

  آِل َظََْحَة  .. َأَوَما رٔأًَت اًَْمْجَس َأًَْلى َرْحهَل  يف أ
 ملـىن تَعف وجصاؿة:اإلصارة ٕاىل اج( 

 (ٔأصىو ل كةَل اًفبِٔر يف تُيت )ا املسكؽ  ك  ؾن فلُص
   ٕازحات املـىن ابدلًَي:د( 

 َما تََسا ًُِم **  ًُلضون َفْضي اٌَْحغِ ِمْن حِر.. 
 

َُٓة( )7 ُِ اأَلٔض ُٗ ُْ ّْ ُحُصو َّـُة َواحَلَوأفِس**  َقِو َّ واأَلٔعـ ( عال

 اضتصٗد ايبالغيوٕ بايبيت ايطابل؟

يَُة( وؾن  ؾن احلصب تعفة واحسة اًضاؾص نىن )اَلس ِ
 ورمغ ذل فِىي كًصحة.اخلَي تعفذني )اَلِؾيَُّة َواحلََواِفْص( 

 : ُو اًخالزم اًسخة اذلي حـهل ٌسل املسل اًىٌايئ
: فهيا ٕاصارة دكِلة ٕاىل ظحائؽ  ًفؼة حعوهنم وما تـسُا

ؿًا ٔأُي اًعحصاء فمل حىن حعوهنم جصوخًا مض َسة وال كال
 . حمعيًة تي اكهت ؾخادا ًؤأسَحة ًودِالً 

 

8( )ُّ َٗا َخٔر ُْ َٓا ُ٘ ُضُبوْح ٔع  ( َْجَّـِت

 فلس وسة اًرسؿة ٌَـيان :  وس حةنياًة ؾن اًحُت 
ذلات ألسَوب، : ُيا راحـة اس خحاةل املـىن ألظيل

 .ًوُس ًعحَـة كًصية اًىٌاًة
 :أٓثص اًضاؾص اًىٌاًة ُياوًلس 

صًا رائـًا ًرسؿة فصسَمس   ٔلن فهيا مداًلة -أٔ   خححة وثعٍو
 وفهيا حتسني ًٔلسَوب وحًزني هل  -ب
ان  -ج  فهيا من ثعوٍص ٌَمـىن إبكامة احلجة واًرُب

 

 ؟ وَا عالَتٗا؟ احملطٓات املعٓوية( َا 9

ة  من ًوانً  املـىنيه ألساًَة اًيت حىسة : احملس يات املـيًو
 .ا يف اًيفسوثبٔزريً  ادلال ًٍزسٍ روؿةً 

 من اًصوؿة واًخبٔزري مؽ ثلَري اٌَفغ اؿىل حاًِ ةؼي ابكِث :اؿالمهت

 ََاِت اًَْلاعِ كََُْن ًَيَا ِ اَي َػَح     اِبَللَّ
ىَل ِمَن اًْخََّشِ                   َْ َ اَلَي ِمٌُْىنَّ َأْم ً َْ َ ً 

 ؟ احملطٓات املعٓوية( َا أْواع 10

 أُٔهِا: حمس يًا( 32) يفحرصُا اًلزوًِن 
  اًخورًة -3       امللاتةل -2             اًعحاق -1
 وؾىسَ اذلم ٌض حَ مبا املسح ثبٔهَس -4
   املضالكة -6              املحاًلة -5
 اًيؼري مصاؿاة -8        اًخـََي حسن -7

 ؟ وَا عالَتٗا؟ احملطٓات ايًفظية( َا 11

حس ياً  اٌَفغيه ألساًَة اًيت حىسة  احملس يات اٌَفؼَة:
م صبٔهًٍَزسٍ ركًة وؿشو  ُفّرِ ، ًو ُـيل من كسٍر   .تًة  ًو

من اًصوؿة وادلكة،  اؿىل حاًِ ةؼي ابكِثال  أأهن: هتاؿالم
 .واًلوة مؽ ثلَري اٌَفغ

 ﴿ اؿَةُ َوًَْوَم ثَُلوُم  ﴾َساؿَةٍ ًُْلِسُم اًُْمْجصُِموَن َما ًَِحثُوا كرَْيَ  اًسَّ
أصٌ احلطٔ يف احملطٓات ايًفظية عٓد ( َا 12

 ؟اجٔلسجاْي
ون ألًفاظ اتتـة ٌَمـاين، فٕانَّ املـاين ٕاذا ٔأرسَت ٔأن حى

ؿىل جسَهتا، ظَحت ٔلهفسِا ألًفاظ، ومل حىدس ٕاال ما 
 .ًََق هبا

 ايًفظية؟ احملطٓات ( َا أْواع13

 :يه ٔأًوان س حـة يف اًلزوًِن حرصُا
   اًدّشًؽ( 4    اًلَة( 3 اًسجؽ( 2   اجلياس( 1
   ًَزم ال ما ًزوم( 6 واملامزةل املوازهة( 5
 اًعسر ؿىل اًـجز رد( 7

 :َٓصية عًِ ايبديع َٔ ايبالغة( 14

ًُس ، و حًََة ًفؼًَة وظالًء ذارحِاً  ٍصوهَ :تـغ املخبٔدٍصنأٔ( 
 .ؾصيض ميىن الاس خلياء ؾيَ، تي ؿَامً ذاثًَا ًلعس ذلاثَ

 َٔأه ٍصون : ب( تـغ املخلسمني اكجلصخاين ونثري من املخبٔدٍصن
 .ٔأو ًزية صلكَةؿمل ٔأسايس ًوُس حََة ًفؼَة 



 

 :  اضتعازة أضًوب يف يًي مما نًُة نٌ ( اضتدد4ّ (علني) ةيف البالغة للشهادة الثانوية األزهري الورقات التسع

 اًيار – ألرض واًسامء – اًحزي
 .                )مىٌَة(ظاحدَ اًحزي كذي .1
 .  )مىٌَة(اًسامءمن جاكء  ألرض اتدسمت .2
 ثخلس.                 )ثرصحيَة( انريف كَحَ  .3

  : يًي مما نٌ عٔ تهين ( نيف5
 واجلنب وفاخل – اًضسًسة اًرسؿة

 .اًعًصق يف هـامة حٌايح رهة فالن .1
 ظائص حٌايح يف كَحَ .2

ٌُٓ يُهوٕ حبيح مجٌ يف اآلتية األمساَء ضع( 6  َٓٗا ن

 :أخسى وَهٓيًة َسة تصسحيية اضتعازًة

ار - اًححص - اًحَحي - اًضمس  اًسحاب -اًربق  – اَلُز
 ؾن ٔأهَاهبا      )مىٌَة( اًضمسوّشت  .1

 )ثرصحيَة(      زوهجا.    اًضمسؿاهلت    
 

 حٌاحَ ًوًما.       )مىٌَة( اًحَحيُ ٔأؿارين  .2
 ًًضس ؿىل املرسح  )ثرصحيَة( اًحَحيوكف 

 

 حنوي              )ثرصحيَة( اًححصمىش  .3
 ألرَض تبٔػافٍص     )مىٌَة(  اًححصُ صّق    

 

ارثخسمت  .4  يف اًصتَؽ        )مىٌَة( ألُز
ارٔأجنة ٔأيخ زالزة      ة()ثرصحيَ        ٔأُز

 

 يف نفَ                )ثرصحيَة( اًربقملؽ  .5
 )مىٌَة(                 اًربقرهحيا حٌاح   

 

 ٔأمواهل ؿََيا.      )ثرصحيَة( اًسحاُب ٔأهفق  .6
 ُهوم ألرض.     )مىٌَة( اًسحابٔأزاح    

َّا شزتِٗ:7  ال ؾَة فهيم كري ٔأهنم هصماء    ( اَدح قو

َّا شزتِٗ:8   ٔأهنم خبالءال ذري فهيم كري  ( ذّ قو

( اضتددّ نًُة )َصس( يف مجًتني يتهوٕ ايعالقة يف 9

 األوىل )ايهًية( ويف ايجاْية )احملًية(

 زرُت مرَص.                  )لكَة(
 (حمََة)اسرتدت مرُص سٌُاَء         
( اضتددّ نًُة )اييتاَى( يف مجًتني يتهوٕ ايعالقة 10

 جاْية )ايهًية(يف األوىل )اعتباز َا نإ عًي٘( ويف اي

 (اكن ما اؾخحار)وأٓثوا اًَخاىم ٔأمواهلم(.    ) 
 (لكَة)ٔأهصمُت اًَخاىم                 

اضتعٌُ نٌ نًُة َٔ ايهًُات اآلتية ( 11

 دلاشًا َسضاًل يًعالقة اييت َأَاَٗا
 )املسًية  (2      (اجلزئَة) ؿنَي ( 1

 (احملََة
اًَىذان   ( 4      (اًلكَة)اًضام  (3
 (حار ما اكناؾخ )
 رخال ( 6    (احملََة)املسرسة ( 5
 (َىونس  اؾخحار ما )
اًلمح  (8    اًياظَة )اجلزئَة(( 7

 )اؾخحار ما اكن(
 :اجلواب

 ًٔلؿساء ؿنيكدضت ؿىل  .1
 من سوء املوظالت املسًيةجضىو  .2
 .اًضامَ سىٌت  .3
 .اًىذانًخسُت  .4
 فعي املضاقحني. املسرسةكصرت  .5
 .رخالٔأجنحت زالزة  .6
 انظَخَٔأذل  .7
 مقًحاُت ٔألك .8

 دلاشًا يأتى مما نًُة نٌ ( اجع12ٌ

 مجًتني:   فى أخسى َسة واضتعازة َسضاًل

 اًححص( -رأٔس  – اًس َف – اًلمل)       

و ٍىذة رواًخَ. )اس خـارة( اًلملجىك  .1  ُو
 ىًزَ        )جماز مصسي، حمََة( كملٕاهَ    
َة( كملفالن هل     ًآ  مؤثص  )جماز مصسي، أ

 
 

 )اس خـارة(        لكمخَ.   اًس َفكال  .2
 ٔأهعق ٌَحق.  )جماز .. س حخِة( اًس َف   

 

 كس ٔأًيـت         )اس خـارة( رٔأسَٔأرى  .3
 )جماز.. حمََة(     رٔأسَمّجؽ ألفاكر يف    

 

.           )اس خـارة( اًححصمىش  .4  حنٍو
 )جماز.. حمََة(               اًححصرهحُت    

 

   كبوٍ؟( إىل َكبوٍغري املػًو ( نيف يتخوٍ )اي6
 ٍىون اًلَو ملدوال يف زالث حاالت:

 :( ٕاذا دذي ؿَََ تـغ ألًفاظ اًيت ثلصتَ ٕاىل اًعحةأٔ 

 ﴿ ٍُاََكد  ِِ ُ َُ اَنرٌ َزٍْهُتَا ً  ﴾ُء َوًَْو ًَْم ثَْمَسْس
 من حسن اًخرََي. ا (  ٕاذا ثضمن هوؿً ب

  َياِجُىِا ؿََهَْيا ِؾثْرَياً  َسْت ـَؾل  ..س َ
َِ ٔلْمَىٌَا.ـُّـًْو ثَخذَلي َؾٌَ                                َْ َ  لًا ؿََ

ة ج َُ  (  ٕاذا دصج خمصج اًِزل واخلـاُلؿَة واًفـاَُك

       ًْن َؾَزْمُت ؿىََل ا
ّ
 ـَأْسَىُص ابَلْمِس ا

َجِة                         ـَ نَّ َذا ِمَن اًْ
ّ
ِب كَسًا ا ْ  ـّشُّ

 :تأنيد املدح مبا يصب٘ ايرّصوز ( 7

  من ظفة ذم مٌفِة، ظفة مسحأٔن ٌس خثىن أٔ(

  ال ؾَة فَِ ٕاال ٔأهَ جشاع 
 ا ظفة مسحمث ٌس خثِن مهن( أٔن ًثخت ًيشء ظفة مسح ب

  فالن ظحور ٕاال ٔأهَ جشاع 
 تأنيد ايرّ مبا يصب٘ املدح: صوز( 8

 أٔ( أٔن ٌس خثىن من ظفة مسح مٌفِة ظفة ذم

  ال ذري فَِ ٕاال ٔأهَ حدان 
 ظفة ذم ِن مهنامث ٌس خثأٔن ًثخت ًيشء ظفة ذم، ( ب

 امـُّـّ مـفالن حسود ٕاال ٔأهَ ه 
 يف تأنيد املدح مبا يصب٘ ايرّ؟َا حهِ االضتدزاى ( 9

 جيصي جمصى الاس خثٌاء  

 اًححُص َزادًصا ََّ  ..  ُو اًحْسُر ٕاالَّ ٔأه
كاُم                           ََّ اًرضُّ َُ سوى ٔأه  اًَوتْيُ  ًىٌَّ

   مبا يصب٘ ايرّ؟تأنيد املدح ضس اجلُاٍ يف َا ( 10

 هوع من اخلالتة واًرباؿة. َوفِ، اكدؿاء اًيشء تحٌُة ٔأهَ    
 ؟طٔ يف اجلٓاس ايتاّاحلوج٘ َا ( 11

 . حسن اإلفادة، مؽ ٔأن اًعورة ظورة اإلؿادةٔأ( 
 .فَِ ٕاًلاع ظويت ذلًش جيَة ٕاهعات اًسامؽب( 

 مَل مسي اجلٓاس املريٌ بٗرا االضِ؟( 12

 اًلكمة ٔلن الادذالف وكؽ يف ذًي
 

 

 

 

 تسؤال التحويال: 
 : فيُا يأتي، وبني ْوعٗا اضتعازة إىل ايتصبي٘ ( حو1ٍ

  املِء اكملعحاح ؿمل اًض َخ .1
  اكًلمص اًعفةل وخَ .2
  اكًعائص اخلَال .3
 اًس َارة تعَئة اكًسَحفاء .4
ار اكٔلظفال. .5  ألُز
  اكًسىني الكمم .6
  اكًـسي حسًثم .7
 يف اًححص اكجلحال جسري سفًٌا رٔأًُت  .8

 )الاس خـارات اًخاًَة مىٌَة( : اجلواب
 .اًعًصق ًيا ِءً ؿمل اًض َخ .1
 ًَـة يف اًعًصق مقًصا رٔأًُت   .2
 حيَق تبٔحٌحة اخلَال  .3
 حزحف اًس َارة ؿىل اًعًصق.  .4
ار ثحدسم  .5  .اًصتَؽ يف ألُز
  اًلَة ًسيم الكمم  .6
  املشاق حَو حسًثم  .7
 اًححص جسري يف حداالً  رٔأًت  .8

 : سحييةَهٓية وتص اضتعازة إىل ايتصبي٘ ( حو2ٍ

 رٔأًُت حٌسايًّ اكٔلسس يف املـصنة .1
 ٕان اًصسول ًيور ٌس خضاء تَ .2

 :اجلواب
 رٔأًُت ٔأسًسا ًلشف ألؿساء.     )ثرصحيَة( .1

 رٔأًُت حٌسايًّ ٍزٔأر يف املـصنة.   )مىٌَة(   
 ٔأرسي هللا هوًرا هيسي اًياس.  )ثرصحيَة( .2

 ٔأضاء اًصسول سامء مىة.       )مىٌَة(   
َسضاًل بعالقتني  دلاشًا أتىي مما نًُة نٌ ( اجع3ٌ

 اًححص( –اًـني ) رلتًفتني:

 ( حزئَةكدضت اًّشظة ؿىل ؿني من ٔأؿني ألؿساء)
َُ ثًسِىة) ي َْ  ( حمََة   َؾ

 )َشتت اًححص( لكَة - )ٔأرهة اًححص( حمََة
 



 

  (علني) يف البالغة للشهادة الثانوية األزهرية الورقات التسع
(7) 

 
 (8) 

 
 (9)  

 

 

 
دكق اًيؼص يف اًعورة، مفاذا حصى؟ 

 
ضؽ ًسك يف مٌخعف اًعورة، مفاذا حصى؟ 

 
فذحِام، مفاذا حصى؟امغغ ٕاحسى ؾًَِم، مث ا 

 

 (1)  تبًٔف لكمة ورةظ

 

 (2) 

 

 (3)  

 

 

 

 

(4) 

 
 (5) 

 
 (6) 

 
 

 دعوات األم

 أنت

 


